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Μαρούσι,  19 Ιουνίου 2014 

Αρ. πρωτ.: 1636  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ.: 252/2013 )  

 
 

Θέμα: «Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών της επιχείρησης με την επωνυμία «……….». 
 

  
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) 
κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 

 
 
Σήμερα, την 11η Σεπτεμβρίου 2013, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Α.Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. 

Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Μιχαήλ 

Γεωργιακόδη, και Νικόλαου Καλουπτσίδη, και απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Χρήστου Καψάλη 

και Δημητρίου Βαρουτά και του αναπληρωματικού αυτού μέλους Δημοσθένη Βουγιούκα, οι οποίοι δεν 

παρέστησαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της επιχείρησης με την επωνυμία 

«……….». 

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ειδικότερα, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 47/2003), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6  του νόμου αυτού, 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για την 
Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

3. Το υπ’αριθ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1079/23.05.12 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία 
«…………..» αναφορικά με τις δραστηριότητες που ασκεί η εταιρεία εν τοις πράγμασι,  

4. Την υπ’αριθ.292/2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

5. Το Πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 11.09.2013, 
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6. Την ανάγκη διασφάλισης  του απορρήτου των επικοινωνιών, 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εξαιρεθεί η εταιρεία με την επωνυμία «………..» (με αριθμό μητρώου ΕΕΤΤ «……») από 
την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών, να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελός της, και να ενημερωθεί περί αυτού η 
εταιρεία, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει 
περί αυτού αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «…………» με δικαστικό 
επιμελητή. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2013. 
 

 

    Ο Αντιπρόεδρος 
 
 

Κωνσταντίνος 
Μαραβέλας 
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